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Verwerkersovereenkomst

DE ONDERGETEKENDEN: 

 

1. ________________________________, gevestgg   n ge _____________________________

te _______________________ en ingeschreven in het register v n ge K mer v n Kooph ngel

onger nummer ____________________________, in geze rechtsgelgig vertegenwoorgigg 

goor ____________________________ (hiern : “Verwerkingsverantwoordelijke”); en

2. Evry BV, gevestgg   n ge Ongernemingsweg 66t te Alphen   n gen Rijn en ingeschreven in 

het register v n ge K mer v n Kooph ngel onger nummer 55329373, in geze rechtsgelgig 

vertegenwoorgigg goor ghr B. Delh  s, girecteur (hiern  “Verwerker”). 

 hiern  gez menlijk ook   n te guigen  ls: “P rtjen” en  fzongerlijk  ls “P rtj”. 

 

OVERWEGENDE DAT:  

 ) Verwerker giensten verricht ten behoeve v n Verwerkingsver ntwoorgelijke, zo ls 

beschreven in ge in Bijl ge 1 omschreven overeenkomsten.

b) De giensten meebrengen g t Persoonsgegevens worgen verwerkt, w  ronger gegevens 

betrefenge ge gezongheig.

c) Verwerker ge betrefenge gegevens louter in opgr cht v n Verwerkingsver ntwoorgelijke 

verwerkt en niet voor eigen goeleingen.

g) Per 25 mei 2018 v n toep ssing z l zijn Verorgening (EU) 2016/679 v n het Europees 

P rlement en ge R  g v n 27  pril 2016 (Algemene verorgening gegevensbescherming).

e) P rtjen in geze Verwerkersovereenkomst ge  fspr ken met betrekking tot ge verwerking 

v n Persoonsgegevens in het k ger v n ge giensten wensen v st te leggen. 

f) Deze Verwerkersovereenkomst, ingien v n toep ssing,  lle eergere Overeenkomst(en) v n 

gelijke strekking tussen P rtjen verv ngt.  

 

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

Ar�kel 1. De�ni�es
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1.1. In geze Verwerkersovereenkomst worgt onger ge volgenge met een hoofgleter 

  ngeguige begrippen het volgenge verst  n: 

 ) Algemene Verorgening Gegevens 

Bescherming of AVG

Verorgening (EU) 2016/679 v n het 

Europees P rlement en ge R  g v n 27 

 pril 2016 betrefenge ge bescherming v n 

n tuurlijke personen in verb ng met ge 

verwerking v n persoonsgegevens en 

betrefenge het vrije verkeer v n gie 

gegevens en tot intrekking v n Richtlijn 

95/46/EG.

b) Betrokkene een geïgenticeerge of igenticeerb re 

n tuurlijke persoon ( rtkel 4 sub 1 AVG).

c) Derge een gerge  ls begoelg in  rtkel 4 sub 10 

AVG.  

g) Functon ris voor ge 

Gegevensbescherming

een functon ris  ls begoelg in  rtkel 37 

e.v. AVG.

e) Incigent i) een kl cht of 

(inform te)verzoek v n een 

Betrokkene met betrekking tot 

ge verwerking v n 

Persoonsgegevens goor 

Verwerker;

ii) een ongerzoek n  r of 

besl glegging goor 

overheigsfuncton rissen op ge

Persoonsgegevens of een 

vermoegen g t git g  t 

pl  tsvingen;

iii) een inbreuk in verb ng met 

Persoonsgegevens  ls begoelg 

in  rtkel 4 onger 12 AVG;

iv) iegere onge utoriseerge 

toeg ng, verwijgering, 

verminking, verlies of enige 

 ngere vorm v n 

onrechtm tge verwerking v n 

ge Persoonsgegevens.

f) Megewerker ge goor P rtjen voor ge uitvoering v n 

geze Verwerkersovereenkomst betrokken 

n tuurlijke persoon gie werkz  m is bij of 

voor een v n ge P rtjen. g

g) Overeenkomst(en) ge in Bijl ge 1 vermelge overeenkomst(en) 

betrefenge ge levering v n progucten 
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en/of giensten

h) P rtj Verwerkingsver ntwoorgelijke of 

Verwerker

i) P rtjen Verwerkingsver ntwoorgelijke en 

Verwerker.

j) Persoonsgegevens  lle inform te over een geïgenticeerge of 

igenticeerb re n tuurlijke persoon in ge 

zin v n  rtkel 4 onger 1 AVG.

k) Subverwerker iegere niet-ongergeschikte gerge p rtj gie 

goor Verwerker is betrokken bij ge 

verwerking v n Persoonsgegevens in het 

k ger v n ge Overeenkomst, niet zijnge 

Megewerkers.

l) Verwerker ge verwerker  ls begoelg in  rtkel 4 sub 8 

AVG

m) Verwerkersovereenkomst ge ongerh vige overeenkomst

n) Verwerkinsgver ntwoorgelijke ge verwerkingsver ntwoorgelijke  ls 

begoelg in  rtkel 4 sub 7 AVG

o) Wet bescherming 

persoonsgegevens of Wbp

Wet v n 6 juli 2000, hougenge regels 

inz ke ge bescherming v n 

persoonsgegevens (Wet bescherming 

persoonsgegevens), inclusief l tere 

wijzigingen.

1.2. Voornoemge en overige begrippen worgen geïnterpreteerg overeenkomstg ge AVG. Tot 

  n 25 mei 2018 worgen begrippen geïnterpreteerg overeenkomstg ge vergelijkb re 

bep ling uit ge Wbp.

Ar�kel 2. Onderwerp van deze Verwerkersovereenkomst

2.1. P rtjen komen ge Algemene Verorgening Gegevensbescherming n ;

2.2. Voor zover geze Verwerkersovereenkomst niet voorziet in wetelijk vereiste regelingen, 

komen p rtjen overeen te h ngelen in overeenstemming met ge toep sselijke wet- en 

regelgeving op het gebieg v n ge bescherming v n (persoons)gegevens;

 

Ar�kel 3. Uitvoering verwerking

3.1. Verwerker g r ngeert g t hij ten behoeve v n Verwerkingsver ntwoorgelijke uitsluiteng 

Persoonsgegevens z l verwerken voor zover:  .) hostng v n websites v n 

Ver ntwoorgelijke, en bijbehorenge online giensten; b.) De opsl g v n gegevens v n 

Ver ntwoorgelijke ten behoeve v n online werkplekken en bijbehorenge online giensten, 

plus gie goeleingen gie g  rmee regelijkerwijs s menh ngen of gie met n gere 

instemming worgen bep  lg; c.) het op vr  g v n ge Verwerker verlenen v n service plus 
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gie goeleingen gie g  rmee regelijkerwijs s menh ngen of gie met n gere instemming 

worgen bep  lg. g.) Verwerkingsver ntwoorgelijke g  rtoe n gere schrifelijke instructes 

heef gegeven;

3.2. In het k ger v n het bep  lge in het eerste lig v n  rtkel 3 onger   tot en met c z l 

Verwerker uitsluiteng ge in Bijl ge 1 gespeciiceerge Persoonsgegevens verwerken in het 

k ger v n ge in gie bijl ge beschreven   rg en goeleingen v n ge verwerking. 

3.3. Verwerker z l  lle regelijke instructes v n Verwerkingsver ntwoorgelijke in verb ng met 

ge verwerking v n ge Persoonsgegevens opvolgen.

3.4. Onvermingerg het bep  lge in het eerste lig v n git  rtkel 3, is het Verwerker toegest  n 

om Persoonsgegevens te verwerken ingien een wetelijk voorschrif (w  ronger begrepen 

g  rop geb seerge rechterlijke of bestuurlijke bevelen) hem tot een verwerking verplicht. 

In g t gev l stelt ge Verwerker voor fg  ng   n ge verwerking 

Verwerkingsver ntwoorgelijke in kennis v n ge beoogge verwerking en het wetelijk 

voorschrif, tenzij gie wetgeving geze kennisgeving om gewichtge regenen v n  lgemeen 

bel ng verbiegt. Verwerker z l Verwerkingsver ntwoorgelijke, w  r mogelijk, in st  t 

stellen zich te verweren tegen geze verplichte verwerking en ook overigens ge verplichte 

verwerking beperken tot het strikt noogz kelijke.

3.5. Verwerker z l ge Persoonsgegevens   ntoonb  r, op behoorlijke en zorgvulgige wijze 

verwerken en in overeenstemming met ge op hem  ls Verwerker rustenge verplichtngen 

op grong v n ge AVG, voor zover nog v n toep ssing ge Wbp, en overige wet- en 

regelgeving. Verwerker z l in g t k ger ten minste een register v n verwerkingen 

  nleggen  ls begoelg in  rtkel 30 AVG en Verwerkingsver ntwoorgelijke op eerste 

verzoek een kopie v n g t register verstrekken.

3.6. Ingien ge gienstverlening goor Verwerker ge verwerking v n gezongheigsgegevens of 

 ngere bijzongere Persoonsgegevens impliceert, g r ngeert Verwerker g t hij niet in strijg 

met gezongheigswetgeving z l h ngelen.

3.7. Verwerker z l, tenzij hij hiervoor uitgrukkelijke voor fg  nge schrifelijke toestemming 

heef verkregen v n Verwerkingsver ntwoorgelijke, geen Persoonsgegevens verwerken of 

l ten verwerken goor hemzelf of goor gergen in l ngen buiten ge Europese Economische 

Ruimte (“EER”) tenzij g  rbij volg  n worgt   n ge  gequ  theigsbesluiten genoemg in 

Artkel 45 v n ge AVG.

3.8. Verwerker w  rborgt g t betrokken Megewerkers een geheimhougingsovereenkomst 

hebben getekeng en geef Verwerkingsver ntwoorgelijke op verzoek inz ge in geze 

geheimhougingsovereenkomst.

Ar�kel 4. Beveiliging Persoonsgegevens en controle

4.1. Verwerker z l   ntoonb  r, p ssenge en goeltrefenge technische en org nis torische 

beveiligingsm  tregelen nemen, gie gezien ge huigige st ng ger techniek en ge g  rmee 

gemoeige kosten overeenstemmen met ge (in Bijl ge 1 gespeciiceerge)   rg v n ge te 
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verwerken Persoonsgegevens, ter bescherming v n ge Persoonsgegevens tegen verlies, 

onbevoegge kennisn me, verminking of enige vorm v n onrechtm tge verwerking, 

 lsmege om ge (tjgige) beschikb  rheig v n ge gegevens te g r ngeren. In geze 

beveiligings- m  tregelen zijn ge mogelijk in ge Overeenkomst reegs bep  lge 

m  tregelen begrepen. De m  tregelen omv ten in ieger gev l:  .) m  tregelen om te 

w  rborgen g t enkel bevoegge Megewerkers toeg ng hebben tot ge Persoonsgegevens 

voor ge goeleingen gie zijn uiteengezet; b.) m  tregelen w  rbij ge Verwerker zijn 

Megewerkers en Subverwerkers uitsluiteng toeg ng geef tot Persoonsgegevens vi  op 

n  m gestelge  ccounts, w  rbij het gebruik v n gie  ccounts  gequ  t gelogg worgt en 

w  rbij ge betrefenge  ccounts  lleen toeg ng geven tot gie Persoonsgegevens w  rtoe 

ge toeg ng voor ge betrefenge (rechts)persoon noogz kelijk is; c.) m  tregelen om ge 

Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzetelijke of onrechtm tge vernietging, 

onopzetelijk verlies of wijziging, onbevoegge of onrechtm tge opsl g, verwerking, 

toeg ng of openb  rm king; g.) m  tregelen om zw kke plekken te igenticeren ten 

  nzien v n ge verwerking v n Persoonsgegevens in ge systemen gie worgen ingezet voor 

het verlenen v n giensten   n Verwerkingsver ntwoorgelijke; e.) m  tregelen om ge 

tjgige beschikb  rheig v n ge Persoonsgegevens te g r ngeren;  f.) m  tregelen om te 

w  rborgen g t Persoonsgegevens logisch gescheigen worgen verwerkt v n ge 

Persoonsgegevens gie hij voor zichzelf of n mens gerge p rtjen verwerkt.

4.2. Verwerker werkt   ntoonb  r in overeenstemming met ISO27001 en/of NEN 7510 en 

heef een p sseng, geschreven beveiligingsbeleig geïmplementeerg voor ge verwerking 

v n Persoonsgegevens, w  rin in ieger gev l ge in het eerste lig v n git  rtkel 4 genoemge

m  tregelen uiteen zijn gezet.

4.3. Verwerker volgoet   ntoonb  r   n ge eisen v n  ngere NEN-normen voor zover gie voor 

ge gezongheigszorg v n toep ssing zijn verkl  rg.

4.4. Verwerker z l op eerste verzoek v n Verwerkingsver ntwoorgelijke een goor een 

on M nkelijke en ter z ke geskungige gerge  fgegeven gelgig certic  t overleggen, 

ingien geze g  rover beschikt, w  ruit volgt g t Verwerker ge verplichtngen uit git  rtkel 

n leef.

4.5. P rtjen erkennen g t beveiligingseisen voortgureng ver ngeren en g t een efecteve 

beveiliging frequente ev lu te en regelm tge verbetering v n verougerge 

beveiligingsm  tregelen vereist. Verwerker z l g  rom ge m  tregelen zo ls 

geïmplementeerg op b sis v n git  rtkel 4 periogiek ev lueren en, w  r nogig, ge 

m  tregelen verbeteren om te blijven volgoen   n ge verplichtngen onger git  rtkel 4. 

Het voorg  nge l  t ge instructebevoeggheig v n Verwerkingsver ntwoorgelijke om zo 

nogig   nvullenge m  tregelen te (goen) trefen onverlet.

Ar�kel 5. Monitoring, informa�epliccten en incidentenmanagement
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5.1. Verwerker z l  ctef monitoren op inbreuken op ge beveiligingsm  tregelen en over ge 

result ten v n ge monitoring in overeenstemming met git  rtkel 5 r pporteren   n 

Verwerkingsver ntwoorgelijke.

5.2. Zogr  zich een Incigent voorgoet, heef voorgeg  n of zou kunnen voorgoen, is Verwerker 

verplicht Verwerkingsver ntwoorgelijke g  rv n onmiggellijk in kennis te stellen en 

g  rbij  lle relev nte inform te te verstrekken over: 1) ge   rg v n het Incigent; 2) ge 

(mogelijk) getrofen Persoonsgegevens; 3) ge geconst teerge en ge vermoegelijke 

gevolgen v n het Incigent; en 4) ge m  tregelen gie getrofen zijn of zullen worgen om het

Incigent op te lossen g n wel ge gevolgen/sch ge zoveel mogelijk te beperken.

5.3. Verwerker is, onvermingerg ge overige verplichtngen uit git  rtkel, verplicht om 

m  tregelen te trefen gie regelijkerwijs v n hem kunnen worgen verw cht om het 

Incigent zo snel mogelijk te herstellen g n wel ge vergere gevolgen zoveel mogelijk te 

beperken. Verwerker treegt zonger uitstel in overleg met Verwerkingsver ntwoorgelijke 

teneinge hierover n gere  fspr ken te m ken.

5.4. Verwerker z l Verwerkingsver ntwoorgelijke te  llen tjge zijn megewerking verlenen en 

z l ge instructes v n Verwerkingsver ntwoorgelijke opvolgen en stelt 

Verwerkingsver ntwoorgelijke in st  t een geuggelijk ongerzoek te verrichten n  r het 

Incigent, een correcte respons te formuleren en p ssenge vervolgst ppen te nemen ten 

  nzien v n het Incigent, w  ronger begrepen het informeren v n ge Autoriteit 

Persoonsgegevens (AP) en/of ge Betrokkene zo ls bep  lg in  rtkel 5.8.

5.5.  Verwerker z l te  llen tjge geschreven procegures voorh ngen hebben gie hem in st  t 

stellen om Verwerkingsver ntwoorgelijke v n een onmiggellijke re cte over een Incigent 

te voorzien, en om efectef s men te werken met Verwerkingsver ntwoorgelijke om het 

Incigent  f te h ngelen. Verwerker z l Verwerkingsver ntwoorgelijke voorzien v n een 

 fschrif v n gergelijke procegures ingien Verwerkingsver ntwoorgelijke g  rom verzoekt.

5.6. Melgingen gie worgen geg  n op grong v n  rtkel 5.2 worgen ogenblikkelijk gericht   n 

Verwerkingsver ntwoorgelijke of, ingien relev nt,   n een goor 

Verwerkingsver ntwoorgelijke tjgens ge guur v n geze Verwerkersovereenkomst 

schrifelijk bekenggem  kte Megewerkers v n Verwerkingsver ntwoorgelijke. Ingien 

Verwerkingsver ntwoorgelijke een Functon ris voor ge Gegevensbescherming (FG) heef 

  ngestelg, worgen ge melgingen gericht   n geze FG.

5.7.  Het is Verwerker niet toegest  n inform te te verstrekken over Incigenten   n 

betrokkenen of  ngere gerge p rtjen, behougens voor zover Verwerker g  rtoe wetelijk 

verplicht is of P rtjen  ngerszins zijn overeengekomen.

5.8.  Ingien en voor zover P rtjen zijn overeengekomen g t Verwerker in rel te tot een 

Incigent rechtstreeks cont ct ongerhougt met  utoriteiten of  ngere gerge p rtjen, g n 

hougt ge Verwerker ge Verwerkingsver ntwoorgelijke g  rv n voortgureng op te hoogte. 

Ar�kel 6. Medewerkingsverplicc�ngen
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6.1. De AVG en overige (priv cy)wetgeving kent   n ge Betrokkene bep  lge rechten toe. 

Verwerker z l zijn vollegige en tjgige megewerking verlenen   n 

Verwerkingsver ntwoorgelijke bij ge n koming v n ge op Verwerkingsver ntwoorgelijke 

rustenge verplichtngen voortvloeieng uit geze rechten.

6.2. Een goor Verwerker ontv ngen kl cht of een verzoek v n een Betrokkene met betrekking 

tot verwerking v n Persoonsgegevens worgt goor Verwerker zonger uitstel goorgestuurg 

n  r Verwerkingsver ntwoorgelijke.

6.3. Op het eerste g  rtoe strekkenge verzoek v n Verwerkingsver ntwoorgelijke z l 

Verwerker   n Verwerkingsver ntwoorgelijke  lle relev nte inform te verstrekken 

betrefenge ge  specten v n ge goor hem verrichte verwerking v n Persoonsgegevens 

zog t Verwerkingsver ntwoorgelijke, mege   n ge h ng v n gie inform te,   n k n tonen

g t zij ge toep sselijke (priv cy) wetgeving n leef.

6.4. Verwerker z l voorts op eerste verzoek v n Verwerkingsver ntwoorgelijke  lle 

noogz kelijke bijst ng verlenen bij ge n koming v n ge op grong v n ge toep sselijke 

priv cywetgeving op Verwerkingsver ntwoorgelijke rustenge wetelijke verplichtngen 

(zo ls het uitvoeren v n een priv cy imp ct  ssessment ). 

Ar�kel 7. Insccakeling subverwerkers

7.1. Verwerker z l zijn  ctviteiten gie best  n uit het verwerken v n Persoonsgegevens of 

vereisen g t Persoonsgegevens verwerkt worgen, niet uitbestegen   n een Subverwerker 

zonger voor fg  nge schrifelijke toestemming v n Verwerkingsver ntwoorgelijke. Het 

voorg  nge is niet v n toep ssing op ge in Bijl ge 1 vermelge Subverwerkers.

7.2. Voor zover Verwerkingsver ntwoorgelijke instemt met ge insch keling v n een 

Subverwerker, z l Verwerker   n geze Subverwerker gezelfge of strengere verplichtngen 

opleggen  ls voor hemzelf uit geze Verwerkersovereenkomst en ge wet voortvloeien. 

Verwerker z l geze  fspr ken schrifelijk v stleggen en z l toezien op ge n leving g  rv n 

goor ge Subverwerker. Verwerker z l Verwerkingsver ntwoorgelijke op verzoek  fschrif 

verstrekken v n ge met ge Subverwerker gesloten overeenkomst(en).

7.3. Nietegenst  nge ge toestemming v n Verwerkingsver ntwoorgelijke voor het 

insch kelen v n een Subverwerker gie in opgr cht v n ge Verwerker (gegeeltelijk) 

gegevens verwerkt, blijf Verwerker vollegig   nspr kelijk jegens 

Verwerkingsver ntwoorgelijke voor ge gevolgen v n het uitbestegen v n werkz  mhegen 

  n een Subverwerker.

Ar�kel 8. Aansprakelijkceid

8.1. De   nspr kelijkheig v n p rtjen voor sch ge  ls gevolg v n een toerekenb re 

tekortkoming in ge n koming v n ge Verwerkersovereenkomst, g n wel uit onrechtm tge 

g  g of  ngerszins, is uitgesloten. Voor zover voornoemge   nspr kelijkheig niet k n 

worgen uitgesloten is geze per gebeurtenis (een reeks opeenvolgenge gebeurtenissen 
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gelgt  ls één gebeurtenis) beperkt tot ge vergoeging v n girecte sch ge, tot m xim  l het 

begr g v n ge goor ge  ngere P rtj ontv ngen vergoegingen voor ge werkz  mhegen 

onger geze Verwerkersovereenkomst over ge m  ng voor fg  nge   n ge 

sch geveroorz kenge gebeurtenis. De   nspr kelijkheig v n P rtjen voor girecte sch ge 

z l in tot  l nooit meer begr gen g n EUR 1. 

8.2. Onger girecte sch ge worgt uitsluiteng verst  n  lle sch ge best  nge uit: sch ge girect 

toegebr cht   n stofelijke z ken (“z  ksch ge”); regelijke en   ntoonb re kosten om ge 

betrefenge p rtj er toe te m nen ge Verwerkersovereenkomst (weer) geuggelijk n  te 

komen; regelijke kosten ter v ststelling v n ge oorz  k en ge omv ng v n ge sch ge voor 

zover betrekking hebbenge op ge girecte sch ge zo ls hier begoelg is; en regelijke en 

  ntoonb re kosten gie Ver ntwoorgelijke heef gem  kt ter voorkoming of beperking v n

ge girecte sch ge zo ls in git  rtkel begoelg.

8.3. De   nspr kelijkheig v n P rtjen voor ingirecte sch ge is uitgesloten. Onger ingirecte 

sch ge worgt verst  n  lle sch ge gie geen girecte sch ge is en g  rmee in ieger gev l, 

m  r niet beperkt tot, gevolgsch ge, gegerfge winst, gemiste besp ringen, vermingerge 

googwill, sch ge goor begrijfsst gn te, sch ge goor het niet bep len v n 

m rketnggoeleingen, sch ge verb ng hougenge met het gebruik v n goor 

Ver ntwoorgelijke voorgeschreven gegevens of g t best ngen, of verlies, verminking of 

vernietging v n gegevens of g t best ngen.

8.4. De in git  rtkel begoelge uitsluitngen en beperkingen komen te verv llen ingien en voor 

zover ge sch ge het gevolg is v n opzet of bewuste roekeloosheig v n ge betrefenge 

P rtj of h  r begrijfsleiging.

8.5. Tenzij n koming goor ge betrefenge P rtj blijveng onmogelijk is, ontst  t ge 

  nspr kelijkheig v n gie P rtj wegens toerekenb re tekortkoming in ge n koming v n ge 

Overeenkomst slechts ingien ge ene P rtj ge  ngere P rtj onverwijlg schrifelijk in 

gebreke stelt, w  rbij een regelijke termijn voor ge zuivering v n ge tekortkoming worgt 

gestelg, en ge  ngere P rtj ook n  gie termijn toerekenb  r blijf tekortschieten in ge 

n koming v n h  r verplichtngen. De ingebrekestelling gient een zo vollegig en 

geget illeerg mogelijke omschrijving v n ge tekortkoming te bev ten, opg t ge 

betrefenge P rtj in ge gelegenheig worgt gestelg  gequ  t te re geren. 

8.6. Iegere vorgering tot sch gevergoeging goor ge ene P rtj tegen ge  ngere P rtj gie niet 

gespeciiceerg en expliciet is gemelg, verv lt goor het enkele verloop v n tw  lf (12) 

m  ngen n  het ontst  n v n ge vorgering. 

Ar�kel 9. Duur en beëindiging

9.1. Deze Verwerkersovereenkomst g  t in op ge g tum v n ongertekening en ge guur v n 

geze Verwerkersovereenkomst is gelijk   n ge guur v n ge in Bijl ge 1 genoemge 

Overeenkomst(en), inclusief eventuele verlengingen g  rv n. 
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9.2. De Verwerkersovereenkomst m  kt n  ongertekening erv n goor beige P rtjen integr  l 

en onlosm kelijk geel uit v n ge Overeenkomst(en). Beëingiging v n ge 

Overeenkomst(en), op welke grong g n ook (opzegging/ontbinging), heef tot gevolg g t 

ge Verwerkersovereenkomst eveneens op gezelfge grong beëingigg worgt (en vice vers ), 

tenzij P rtjen in voorkomeng gev l  ngers overeenkomen.

9.3. Verplichtngen welke n  r hun   rg bestemg zijn om ook n  beëingiging v n geze 

Verwerkersovereenkomst voort te guren, blijven n  beëingiging v n geze 

Verwerkersovereenkomst gelgen. Tot geze bep lingen behoren bijvoorbeelg gie welke 

voortvloeien uit ge bep lingen betrefenge geheimhouging,   nspr kelijkheig, 

geschillenbeslechtng en toep sselijk recht.

9.4.  Ieger ger P rtjen is gerechtgg, onvermingerg hetgeen g  rtoe bep  lg is in ge 

Overeenkomst, ge uitvoering v n geze Verwerkersovereenkomst en ge g  rmee 

s menh ngenge Overeenkomst op te schorten, g n wel zonger rechterlijke tussenkomst 

met onmiggellijke ing ng te ontbingen, ingien:  .) ge  ngere P rtj worgt ontbongen of 

 ngerszins ophougt te best  n; b.) ge  ngere P rtj   ntoonb  r [ernstgg tekortschiet in 

ge n koming v n ge verplichtngen gie voortvloeien uit geze Verwerkersovereenkomst en 

gie toerekenb re tekortkoming niet binnen 30 g gen is herstelg n  een g  rtoe 

strekkenge schrifelijke ingebrekestelling; c.) een P rtj in st  t v n f illissement worgt 

verkl  rg of sursé nce v n bet ling   nvr  gt.

9.5. Verwerker gient Verwerkingsver ntwoorgelijke voor fg  ng en tjgig te informeren over 

een voorgenomen overn me of eigengomsovergr cht. 

Ar�kel 10. Bewaartermijnen, teruggave en vernie�ging van Persoonsgegevens

10.1. Verwerker bew  rt ge Persoonsgegevens niet l nger g n strikt noogz kelijk, w  ronger 

begrepen ge wetelijke bew  rtermijnen of een eventueel tussen P rtjen gem  kte 

 fspr  k over bew  rtermijnen zo ls v stgelegg in Bijl ge 1. In  geen gev l bew  rt 

Verwerker ge Persoonsgegevens l nger g n tot het einge v n geze 

Verwerkersovereenkomst

10.2. Bij beëingiging v n ge Verwerkersovereenkomst, of ingien v n toep ssing   n het einge 

v n ge overeengekomen bew  rtermijnen, of op schrifelijk verzoek v n 

Verwerkingsver ntwoorgelijke z l Verwerker, tegen regelijke kosten, n  r keuze v n 

Verwerkingsver ntwoorgelijke, ge Persoonsgegevens onherroepelijk (goen) vernietgen of 

teruggeven   n Verwerkingsver ntwoorgelijke. Eventuele terugg ve v n ge gegevens z l 

in een  lgemeen g ngb  r, gestructureerg en gegocumenteerg gegevensform  t l ngs 

elektronische weg pl  tsvingen. Ingien terugg ve, onherroepelijke vernietging of 

verwijgering niet mogelijk is, stelt Verwerker Verwerkingsver ntwoorgelijke g  rv n 

onmiggellijk op ge hoogte. In g t gev l g r ngeert Verwerker g t hij ge Persoonsgegevens 

vertrouwelijk z l beh ngelen en niet l nger z l verwerken. 
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Ar�kel 11. Intellectuele eigendomsreccten

11.1. Voor zover ge (verz meling v n) Persoonsgegevens worgt beschermg goor enig 

intellectueel eigengomsrecht, verleent Verwerkingsver ntwoorgelijke toestemming   n 

Verwerker ge Persoonsgegevens te gebruiken in het k ger v n ge uitvoering v n geze 

Verwerkersovereenkomst. 

Ar�kel 12. Slotbepalingen

12.1. De overwegingen m ken ongergeel uit v n geze Verwerkersovereenkomst.

12.2.  In gev l v n nietgheig c.q. vernietgb  rheig v n een of meer bep lingen uit geze 

Verwerkersovereenkomst, blijven ge overige bep lingen onverkort v n kr cht. 

12.3. In  lle gev llen w  rin geze Verwerkersovereenkomst niet voorziet beslissen P rtjen in 

ongerling overleg. 

12.4. Op geze Verwerkersovereenkomst is Negerl ngs recht v n toep ssing. 

12.5. P rtjen zullen zich insp nnen conficten in ongerling overleg op te lossen. Hierbij is 

inbegrepen ge mogelijkheig het geschil te beëingigen goor een in ongerling overleg v st te

stellen megi ton of  rbitr ge.

12.6. Alle geschillen, welke tussen P rtjen mochten ontst  n in verb ng met ge 

Verwerkersovereenkomst, zullen worgen voorgelegg   n ge bevoegge rechter voor het 

 rrongissement w  rin Verwerker gevestgg is.
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Bijlage 1: Onderwerp, duur, doel en aard van  de verwerking, soort persoonsgegevens, categorieën van verwerking

Onderwerp Duur Doel Aard Soort persoonsgegevens Categorieën van verwerking Subverwerker Bewaartermijnen

EvryOnline 

werkplek

V n f bestelg tum 

1 j  r, met 3 

m  ngelijkse 

verlenging

Hostng v n 

EPD

Opsl g v n 

g t b se(s) en/of 

gocumenten met 

cliëntgegevens

NAW gegevens, gossiervorming, 

consultgegevens, megische gegevens 

en in nciële gegevens

Cliënten, megewerkers A+ Cloug & ICT 

Services BV (KVK 

52404560)

Gegurenge ge 

looptjg v n ge 

EvryOnline werkplek

Webhostng V n f bestelg tum 

1 j  r, met j  rlijkse

verlenging

Hostng v n 

website(s)

A nbiegen v n 

  nmelgformulieren, 

etc

NAW gegevens, consultg tum Cliënten, megewerkers A+ Cloug & ICT 

Services BV (KVK 

52404560)

Gegurenge ge 

looptjg v n ge 

webhostng

Hostng muv 

EvryOnline en 

webhostng

V n f bestelg tum 

1 j  r, met j  rlijkse

verlenging

Hostng v n 

  nvullenge 

giensten voor 

het EPD tbv 

cliënten

A nvullenge giensten 

tbv het EPD

NAW gegevens, consultg tum Cliënten, megewerkers A+ Cloug & ICT 

Services BV (KVK 

52404560)

Gegurenge ge 

looptjg v n ge 

hostng

Service tbv Evry 

en EvryOnline

Gegurenge ge 

looptjg v n ge 

gienst w  r service 

voor vereist is

Oplossen en 

hulp biegen bij 

problemen, 

w  ronger 

m  r niet 

beperkt tot 

g t b se 

problemen

Ongersteuning NAW gegevens, gossiervorming, 

consultgegevens, megische gegevens 

en in nciële gegevens

Cliënten, megewerkers - Zo kort  ls mogelijk, 

m  r nooit l nger 

g n 30 g gen.

        12




